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húju find�,. Suo
dl)i� acoritecímentos, qUê permítf'rn
encarar amanhã o ruturo deslc país
toam maíor' connnnca da que on

tem. Não se pode 'ainda dizer que
as espertmças d�. agora sejam das

mais ottmístas, Os atos agressivos
deste país eontra o bom! enso,

L. C

ivulgada
inistrc

a carta dOI
I

da Guerra

--,---�-.---- ,- -_..

ex .... I fstuda O Banco de Brasil a questão
Ido aumento do' seu :funcionalismo'UHI ..:'� (:Her,diolla!) - Foi divulgalla, hoje" aquí, na Ílltcgra,' a car

ta. que o �ent\ral Canrohert endereçou ao sr, )Iíguél Teixeira, a pro
postto da. ref�rencia flliLi.l no In qu êrito reaüzado nc'. flanco do Brasil da
conlpra d e urna lwrtida. d·:- f'arinha de trigo pelo i\finü;térío da Guerra
no LcmIH, do governo do ;eneral Euxie"( Gaspar- Dutra. Depois) de afir
mar a Ulne-ra casualidade" (rue fez chegar is suas mãos uma. conía
do retatorto do inquérito e que sempre viveu afastado fie .quaisquer
possibilid:tdes de negocioso artrma [I general, a proposlto da referencia.
da. eornpra da fa1'i111.a:

"Permita-lH!! V Exc.la lhe transmita. com rrnuqucsa e sem. re
buços o meu julgamento pessoal ae.. rca da. força, inspiradora e dom.i'-'
nartora que influiu nas conclusões do inquérito ern apreço, Praza aos
cêus esteja eu laborando no terreno da convfcçãc, nus se assim fôr,
antecipo as minha s formais desculpas, contudo, ínststo na vorunía de

<!_e:')tr-llir 05 concettos que for.al� a. meu ver, o luzeiro orientou 3.= comís-...
suo ou sua, ma ior-ía 1_l:ar:t as conctusõcs apresentaüas.

Não entrare i na an:tlise de outras conctusões, indiferentes, que a
tiuj3..m á mtuna l)C�SÓ.a. 110 p.arágrafo 722, do relatório em a,prêço • acerca
da. aquis1t,."áo da Iu r í

uhu, de trigo nos Est.aclos Unidos.

RIO, 22 (Meridional) - In
forma o Banco do Brasil que
sua diretoria está estudando
a questão do-aumento dos ven
cimentos do funcionalismo no
estabelecimento. Acrescenta

Plano sanifario animal
na cidade de Bauru'

TROCA DE ALGOBAO
POR FRUTAS SECAS

PORTUGUESAS
ern \\ri.1�hjn',_�ton. e rizemos, com CÜ

'nlweinlen(o \1(1 autoridade eOIT1p�
tente, �t:r�l �a{"t'H'i(oif) de d ivísa das
cotas �ltl'ihllid.1t=; ao }):li.". Entre ns
í

irmas que lornecernnl ao Exerci
to, figllr�'" :'. "Vír

í

hu Ove rseas Tr3.
de Ccrpor-atton", com 137 mtl sa

c-os, a 100 lifnas, embar-cados �Jll

New Or'Ienrts , nos navios Laconé e

Jahoato. Das aquisições feitas pelo
Mi n ist.êrio d� Guerl"l. bcnuf'íciar-am
se (';1' nossos camaradas da aéronau
t ica e tambom :!':i populaeões cívts
oe vúr ias cidades, às quais foi en
treg uc por determinação do gover
no, o trigo CTn es toque do Exerci ...

to. R' ,::';;;;sin1 que urna nova pr'opos ....

'::1 da fl.r)1'!rL umer íeana Viribus 0-
ver- .sens Tradc C()l'poration feita ao

l\'nnis�{.!'rio da Guerra foí, por nlío

l}ulis intCI'CSdar o Exercito, apreS0I1-
tada ::0 Pr",'idcnt" d:-o. Répública.
que, tendo ctn viSt�l. os seus termos ..

c suas vantaQ,f:!lS, deternlinou ql1e
enc:llninhas<..;e �.o lVIinis.tério da Fn-

--Ã
de cerca de vinte mi-

Voltaram o ..;; aramados

EDFIN de
TOQUIO, 22 (DP) - "O I rejeitar o pedido dos Estados

governo japonês decidiu, ôn- Dnicl-os' para' açrescimo das
tem, na reunião do gabinete, tropas de segurança nacional,

que
.

contam atualmente com
um efetivo de 110,000 ho- LISBOA, 22 (DP) - A Grã

rnons" _ declara-se de fonte Bretanha vai, de agora em

tal diante, poder utilizar as bases
gove�'namen .� portuguêsas de Açores da mes-

NOVAS RENU!:1C1AS I ma maneira que os Estados U-
DE MEMBRO� DA nídos. Notas nesse sentido fo-

UNESCO

I
ram trocadas ontem entre o

,P l\RIS, 22 (UP) � A re- Ministro das Relações Exterio-'
nun�ta do sr- 'Tores Bodet, do res de Portugual, sr. Paulo
México: ao cargo de diretor Cunha e o embaixador da
geral da UNESÇO causo.u e- Grã-Bretanha nesta Capital

CEDERA'PORTUGUAL
SUAS BASES NOS A

ÇORES

(onfr§rios a industria
da borracha

à

.firmas interessadas, sem con

tar os juros que devem pagar
aos Bancos para descontarem
seus titulos.

SAO OS SOLDADOS
COREANOS S1:fPERIO
RES AOS AiUERICA-

Reforço segurança
• f/;'

para garantir ;;à

clac:ão legislativa. como, [l h,

(onfeuou.;.se culpado
dos crimes de fraição
VIENA, 22 (DP) - Oradio

de Praga infotma que Arthllr
T,ondon, ex-vice-ehnnccler da
'l'checoslovaquia, confcSllOu-SP

lculpado dos crimes de traição
e espionagcm ante o tribunal
do povo tch6co. Segundo a c

miS$ora de Pl'aga, London, dis
se que cstú;rél a $erviço de dois 1norle, amerwanos.
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na

e mais os Y:·'."l'é:n"S GILBEHT ROLAND e RAMON NOVAR
RO. - "RECATE DE SA�'JGUE"' - Pungente narração de

SUPERCINECOLOR UHl enisódio ela Revolução Cubana ele 1933 - "RESGATE pE
Iridlscutívelrrfenfc, umo dos ;'1clhores filmes' de ação, averrtu- SANGUE" - .i:nti',i'·3n' cnte transcorrido em Havana. o film.e

ras, romance e beleza! Com; a participação das mais celebres tem uma tremenda f'orca emocional - Um dos maiores €spe
espadachins da Europa e Estados Unidos! Duelos que farão táculos drumátícos ô�, todos os temposu: - ·'RESGATF. DE
você vibrar! Romance que enternecerá seu coracãoi Enredo

I
SANGUE" - L�.11:l /n" da c ínemntngraf!a amer ícanan:

mercial ao Sen�rlo ncc�cn d!' sotu- que extasiará sua inteligen�ia! ", No fihne todo destumbrnrnen- Os in
..gr"?�·üs ''ll..�''jlel·Cldu3 p:"." ,a sessão de domingo às 3 horas

cão irracional que se pretende ore- to! - Acomp. Compl. Nacional e desenho - Preços de costu- estai-ao a venda r, :;a rt li' oe sábado. -

tecer ao problema do petróleo no I
me - A' noite PI. Numerada. AGUARDE:.\l: - "APASS10NATA" - "TOUROS BRAVOS"

Brasil levanta a
'

questão da res- AGUARDEM: "VOLPONE'" - "O GAROTO E A RAINH,�" - "Ui\IA CIADE QUE SURGE" - BREVE: -:- "SINDICATO

ponsabílidade . d:-1,S, elites de São I - "VIDA SECR;mTA D�, NORA", - "PRINCIPE L.�DRÃO:' pO SRIlI:1E", -;-:- DILEMA DE UMA CONSCIENCIA - O UL

Paulo e do Brasil, em rase de um I - O HOMEM QuE CGU rou A CONSCIENCIA e .... SAI D_'\. rIMD PIRA LL

dos movimentos mais abomínaveis FRENTE" {'om lVIASSAROPEl
} que ainda envergOl1:hllr!lm e aynta...

�---��",,-=�=- . .=_---=-_......--�

ial';) a i'nteligcncia dos brasileiros. E D I TAL
'trata-se de liqtiid?t-� com"�tõs va

ronis. a jornada �t_larve de nncío

nnlizacão do petroleo e seus deri

vados. Está suparprcvadc que não

1 dispomos de recursos. dentro do

! país, "para' êncontt.ur' petróleo' q'úesequer satisfaça um qrirutc das

I nossas neccssic:l�des. E o Br"",il
está num momento em que nao

d;spõe de div:sas suficientes para

satisfazer co menos o de que ele

carece, COll1O ímportaeão de com

bust.íveis liquidas ..

HOJE 'AS 4,30 e ::: HORAS: - GEORGE MONTGOMERY -

PAÚLA CORDAY_ EnI. sequcncias empolgantes de heroís (;

.espàdás revivendo a fascinante história de ALEXANDRE DU

.MAS:
H A ESPADA DE MONTE (RIS'iO"

AVISO
FALEN(I�. -DE

]l.OS CREDORES
tiHi'ERT·& lfS5MANN
" .

Heínz- Tallmann, sindico, da .massa falida: de. EBLERT e

LESSMANN,-.comercíante,festabelecides no. tlist·dt,Q de Rio do
Testo, desta Comarca, aVÍ!:'8 tôdos os credores c demais inte
ressados de que se acha à disposição dos mesmos, díáriamente,
à rua 15 de Novembro 339, nesta cidade de Blumcnau, das 17
às 18 hotas.

.

Blumenau, 22 de Novembro de 1952
. (ass.) 'H, TALLMANN

'

DELE�\'I. :2:!. {lV!t'ridiollal j -

i O gfl\;c'rl):!dur entregou à dire- - - - -- - --

I ('fio dos part idos que é1:Joi<lJ11 TEERÃ, 22 (UP) - O Irã
1J governo o csq uêrna de sua _� a Espanha assinaram, hoje,

I »utoriu.. em carnct.cr 1JI\,',,'11en

I
nesta Capital, um tratado de

! k nart icttlar , afim de rees- amizade. Pelo Irã assinou o

11 �'llíllJ',ll' -. cr.lig�:{'i;o ('2mQ�ê�;;: chanceler Hossein F�temi e

11lca para i.azer _,'_n:e ;::0 P;::,u pela Espanha o embaixador es
.

,;05 pleitos nanhól em Teerã.

T:e� caõ--scu. diSpor uma, varie
dade -de implementos Dearborn "

-.construídos especialmente pa
ra trabalhaI! com Trator Ford -

v. Tedtizlrá de tiro têrço o .{!usto
da :xn.ãQ de obra. -em qualquer
serviço agrícola. Conh,eça 'a. Li

nha' Dearbom- cada imp}emen-

I O claro e rímpido memorial da

í Associacão Comercial de S. Paulo

1
ao Senado contra a ínsanía da

pe-lrrobrás só não o entenderão, no

.

Brasil. os fanáticos, reRpOl��ávciS
I no ocidente pela propaganda da

II revolu(;ão ��iátie:t d:! União Sovié

! tíca. Represell�a o trabalho da co- !I muutdade mercantíl paulista um ::1-

eoriteclrnento Cê constderavet re

l percussão, nos círculos porítteos e

I a_dministrativos,
que nrm� os pla

nos econômicos da nacan. Se o

I
grito d:l A.,<;s?ciacão Comereial d.!

j'São Paulo tem uma falha. e n!in

haver viudo há mzls tempo. Silo

P[\ul� rinh'l e' 'ti;" o dever de eles

I fraldm' a bandeira contra o' boto
I cudismo do +uetroleo é nosso" o

Jqual signific:ly nem mais nem me ...

I nos. que urna ?rm� de comunístas

1I e de cr;pto-comun[stas para o dF.'

sarrnamerrto do Brasil 'na prôxíma
guerra. Se há putl'iOit.1S dentro d�"

mar-mita sâo ingenuos, que fnzem, I
sem o querer, o jogo e"er(o <10,!soviético,:,. Mostrou a Aasocíucão.
na suo notcvel peça, quanto há de i

quimérico. di? visionaria. nessa ]0- ,
teria do petróleo. à qual prr-tende I

aventur:.r-se o governo lançando,

Ipor nno, um bí líân de cruzeiros do

cbntril)uinie para cavar peças se

cos como acaba de acontecer na

il;'� de MErajó' e n� barranca do
\..

Fa�l'i�á�las com super-resistentes ccrdonêís de

algodão selecionado e borracha especial de' grande
flexibíudade, as Correias GOODYEAR são

pré-dis íendidas na vulcanízacão e asseguram um total

aproveitamento da fôrça motora.

Para solucionae seus problemas dE' transmissão.
de fôrça, YÍsite HERMES JVIACEDO ,s. A. -

IMPORTAÇAO E COMÉRCIO, onde um corpo de

especialistas aguarda sua \'isita para mostrar-lhe

o mais completo estoque de Correias GOODYEAl1 -

peças para automóveis, rádios,

rnáquinas de costura e bicicletas.

COTllpetelTI, é fl indi('-'=;:lv no pr.

Francisco Cc.rdoso p�r!1 o ci:rrgo de

preieito tb C!lpiial. D,"�(i" o ad

vento do voto sí!Cr'cto, em U34, que

_=<=======_"_ ...... ""= • .......,,.._ .=-,.,.,__= �_M ----t'

1 • •• i' • I
{ AUMente a duroblhdaoê das correIOs! i
, III tensões impróprios !

,� • li) polias com diâmetros inadequados tiO I
'l .��},:;� tipo de correia. I
J V,JJt::(l! \Iii polias de coroa·muito alfa !
i\f &II uso de ferramentas para ajuste das correios I

..

� iii contacte;' com óleo !

·���.�":�fi;�r:a__:__,H��� �fi:! e_r � � cf i c �_m ::�::J

(<>superáveis nos

serviços de ar com
primido e sucção
de água, ácido,.
õh!.o, gasotina e va ..

od U rn ti o ri o ...

Curitiba ... Ponta Grossa - Londrina
- h'utingá � Blumenau

Em Curitiba nova laia .espedali:tuda:
Rua José toureiro, 419

.j

& �WILCOX

ES
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( 1,( U U ter iluminação geral indireta

(Iampadas colocadas atrás das
moldúras ou em candelabros;illllnmmmlmm

«Informacões Uteisn

e Som
devem ser em material que minosasj.

impeçam uma forte passagem I
da luz através as suas pare-I Se o pes<;J de carne que VO°,

des, Para tsso serão preferi- cê adquiriu é duro, não se

velmenfe de metal enverrríza- I
preocupe. Quando fôr prepa

do internamente de, branco, rar a, "vinha d'alho", corte
ou 'de vidro leitoso colorido um mamão verde e deixe o

no exterior com tinta escura, leite dó.mesmo cair na "vinha
ou em material opaco no ex- d'alho". Ponha' então a carne
teríor e claro no interior.

nas �stzções quentes do ano, o or..

:rnnlsrpo ·ç1esprende . rel�tlvamente
pouca, energia. Nessas ,condições, a

alimentaç;,o' simples e natural é :a
que mais convém:

Pr{}cu�e alili:mntm:-se de acíir
dç com as ll-ecessid"õcs do organís-

que joguem a luz sobre {I te

to, pintado de claro). Para a

Ilurnlnacão individual em tais

d
' salas díspõem-se lampadasA absorção de óxido de carbono em cozinhas mal ventiladas, .pro ult

uma espécie de rntoxícação crónica, que se manifesta em forma de ne-, portateis de mesa, abajúrs,
vratgías, fadiga, anemia, alterações do cm-ater e nervosidade. Essa ,afec- 'que Ilumlnérn díretamente' os
cão é conhecida pelo nome de ··loucura das cozinheiras" porque sâo aS .

t,,� VarIOS' cen ros de atividade,
que mais padecem.

- �",' -,.,;.��"'
seja o canto, de estudo, a lue-

A manteiga se conserva durante muito tempo. c:lvolvendo-a em um sa de' jogo, as poltronas para
pedaço de musselina (fazenda fina) empapada em agua salgada e pon- 'conversação e' o repouso, etc.
do-a depois em uma cacerola de barro tapada. Logo se guarda em lug�r '

fresco. Deve-se pôr suflcír-nte qunnttdade. .1" modo que fi caçarola fl- OS, abajúrés e os refletores
que o mais cheia possivel.

Evite-se a disposição de es

pelhos ou de outras superfí
cies brilhantes, especíalmen
'te nos tampos das mesas. por
que causam reflexos desagra
.dávets. Estas regras. porem,
podem ser esquecidas quanto
à mesa de jantar, sobre a qual
os cristais, as .pratas, as porce
lanas e a beleza da toalha

e verá, como ficará macia. A
prendi isto com o meu cunha-

'��-��";�J_�:i-

NtU1Cn,' se déve beber café requentado. pois contém toxums conslde-

siões. se não iluminadas pela
viva luz de um candelabro

,

que i lumínc diretamente, ou
,

a luz sugestiva das velas (que
em outras ocasiões
desaconselhavoí das

radar; prejudi6iuis pará 9. sauda PROFESSORES
Deve .. se ter multo cuidado CDIn os peixes que se comem nos dias

de forte calor. Podem provocar urticarias ou intoxicucôes com suma fa-
II

�.
I! II

'�;'�:ifJ&7 II H. E_ C. AZEVEDO li
'I Reg, no Ministério da Ednca- II
! çã,o e Saúde: Francf�sJ português, II
I inglês, matem{,tica, Estenografia,1i
I Datilogral'ia., ('orrespondencla II�..

'

: e G�(lgranft. IIA carne> assarín é maís nutritiva " mais digerível que a cozida.
,

�� ! Res.: Alami'tla mo Branco, II
cruas podem ! \ Bi'co d�pllis da nua lH:lTl'lnhão, II I

agua �Xigenfi- !! Casa, S�), I' I

não podem
cialmente

realçar-se, espe
nas grandes oca-

cilidadc.

o cão transmite no homem, serias enfermidades c somente pode-sé'
tc-lo no Iar, converncntcmonte vigiado em sua ulimentação e lligien�,

,

destrutndo-se os parasitas Internos e externos, qu e possa ter,

As verduras e frutas :jestinndns à serem eousumldas
ser lavadas com agua- potável, na qual se adcíona ;; c,, de

da, para asstm destruir O� rnícrontos que passem conter.

Está bem seguir n moda, contando que se guarde a alrnn. S. T0111Ú5
de Aquino perrníte q'ue as mulhorcs se en í'e

í

tem , por-ém somente par-a a

grudar aos seus mar-idos.

A vitamina E é Indíspensávet para o desenvotvirnento geral. E' en
contrada na cntcorta, trigo, alfuce, espinafre. arroz, rnl Iho c azeitonas.

l

provocam, por
vêzes, vermelhidões· e queima
duras com descascamento da

,epidel:me.,E é -tiío fácil evitar-

ual
. ,1) ,,, O metodo para prolon
gai a duração das meias de
seda?

,

a) lavá-Ias todas as noites vente:
com' água morna;" c) Iaválcs com água e sa-

,',b) enxaguá-las com água c � bão e enxaguar com vinagre.
vinagre;
c) lavá-las sempre com á-

gua e sabão,
- 2) ',_ o mctodo para fazer

ASSINEM ESTE
,TORNAL

durar as vassouras?

',: a) mantê-las penduradas
por urna argola;

. b) deixá-Ias de molho em

ág�� -fria durante 24 horas,
quando novas, untes de lISÚ

Ias:
c) enfaixá-las com um pe

.

daço de meia velha.
cheiro' de ovo das vasilhas e

talheres"

II
II
1/

Fraqueza em geral
VINHO CREOSO'X'AnO

SlLVElliA

AGORA SIM
PÃO QUENTE 'A TO

DA HORA
OFERECE-LHE

_l?ANIFICADú A
TOENJE�

Rua 15 de Novembro
Completa variedade de pãe...

comuns e ,",speciaist fabrica
dos por I,rocessos modernos

EXPEUIIVíENTE UMA
VEZ E COl\lPRARA'

SEMPRE

QUE os antigos egípcios, an
tes di' cmba.lsamarern .os seus •

mortos, colocavam-nos por aí- fgum tempo e msalmoura.

QU�� o neixe é um dos alímsn- t

I
tc� mais ant igc s do homem, ,
pois (,5tÚ [h·O\'J.Uü <Il'C ja em (
épocas prehistóricas comia-se Iaburrdantemenre aquele uni-

'

m�, I

QUE o atual processo de dcs- )mação do alcool teve sua or i-
fgem nos mosteiros do sul da:lltmlltmmmmmmnmmtmmllllillllmmmmmllllmillmllllllllli� Itália; no X (' XI séculos; e

I'=:::= ·F'a"Lll'il'!!I. da A'IIlaf!'lfl\t' dA (I\ur!!\ EW!tldA = que sua ulterior propagacãoUn\;f;f \li I 'V 9 'IIJ1 'V 'IIua V ii \II S(' relaciona intimamente, com,:::

B ' dI
-

a qUtntiea e u magia, as cha-
ª erniléif = IIwdas ciÊ'ncia� Iic:rmetieas. I;=.. ,�C j�,S f'S AL AS"§:, QUE, a ,Russia 'elevou a StH'lj

� � ft 5 producão carbonífera de me-
-

- nos de trinta milhões de to-§ Rua. 15 de Novembro - 1336 RIumenau .

-

neladal', ém 1913, para mai�
:::: t·

- de 140 milhões, em 1940,

=::::��===�_.
Oferece aos seus distintos cHen es e anugos,

_
os seus incomparáveis artigos

- QUE não se sabe, ao certo, deCIi�TAS BOLAS
que país é o boi originário;BOLSAS MALAS -

que, na antiguidade, êsse ani-
REDEAS PASTAS mal já se" achava espalhadoCOLEIRAS CARTEIRAS

por t::>dos os países do mun-
,Só na tradicional "CASA DAS MALAS" que v. S. encontrará a :; do 'então conhecido; c que aª maior e mais variado sortimento em artigos de @uro. E criação doméstica da rês teve
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: Os nortc-am�ricános fizeram russos rncdíficurem no. que dos Estados Unidos; já eonsí

ExplodI!', .no dia 1.0. deste mês

I
quer que seja li sua politica. dera a nova bomba como d

a sua primeira bomba de hi- Elc·s se tornarão talvez mais verdadeira arma estratégíea.
drogenlo, mas cercaram esta cautelosos, no sentido tático- A outra anterior, que' os nor

eXl)"ritnda de: um tal segredo, 'r-1V[a� não pensarão em eoueor· te-americanos passarfío' a cha
que-o fato teI'la passacto íntet- dar com qualquer forma efetí- mar de bomba atômíca CDU-,

rnmcnte desapércebido se não I V" c acettaval por todos. .de venetonal, ficou rf'legadu uo.
houvesse aído': revelado pv:t' controle internacional dá e- campo tático, dada a sua ca
diversas testemunhas que, nergla atômica, ou em reco- pactdade de destruição, que
nínguem parece saber, alíés, nhccei-.que ufin,al é chegado o se tornou reduaída, em fáép
por que o assistiram à distan- mornerrto de concluir-se um da que a sua sucessora pode
cia e. depoís escreveram cartas acordo geral realmente pacífí- ostentar. Estas círeunstancías
a09 ]oooaJs, relatando o que co em vez de bloquear todas ao que se prevê, levarão as

tinham visto. Isto obrigou a as lJef,foc-iàções-, com íntrtgas e pr)tf'neinll européías do Pacto
Comissão de EU!?!fia Atôll1,i�a r1i.<:c�rso,; d�1nagógJcos, rnan- do Atlãntico, a se inclinar
dos Estados tJnwos ô emltír tendo esta .átmesfera Irrespí- mais }Jur:l o !)Jano de Chur
uma concisa nota, conftrman- ravel em que ternos vivido co- ('hiU, 9(U'a a defesa em face

do, não sem uma visível má mo que por empréstimo do da Russía, que consiste erro

vonta�e, aquelas informações destino, à espera de que o pla- procurar reduzir 00 volume

de. orrgem, !lfu:;IU� de contas, neti7 salte pelos ares, com seus das Forças Armadas, substí

prívada QU mdlvldual. Dessa habitantes. tuíndo-o pelo aIto teor técní-

extravagante maneira s� :fico�l Assim, tal como começa a co, o que, segundo a expecta-
sabendo que o mundo �á esta se esboçar, o debate sobre a

I
Uva britanica, teria, entre ou

d.otad� �e um engenho de bomba de hídrogenío girará iras, as vantagens de permitir
destruíeão perto do qual a- príncipalments em torno das certas economias. Os norte

quela bomba atômica. que, sob modificações que a sua exís- americanos opõem-se a essa:
l�ma forma. ai�d.a primitiva, tenda introduzirá nos cáleu-] concepção da guerra futura;
â�vastou :Ilro5hlma e _Nagas�- l�s estratégicos ocidentais, a-I' com argumentos que não. pa
kt, ou mesmo as versoes mais te que os russos apareçam rccem convincentes de ponta
recentes da esoantosa ínven- também com a sua, o que se I a ponta. Um estudo aprofun
ç�o, devem passar a se:: con- espera aconteça antes de mui- 'dado da questão poderá pro
Sideradas c.omo 'armas tao ob- to tempo, Em outras palavras, duzir uma síntese util dos dois

so!etas e discretas no;; s,eus e.. o, ce�tro do debate se coloca- pontos de vista, o que teria

feItos. quanto, o� projetís que ra nao no terreno militar. In- todas as probabilidades de

reduztram. d01� terços da Eu forma-se que a Força Aérea simplificar a tarefa, I
repa a escombros, na u!t:"'<l ,
blh.:tl' ..�,

.

,

IEssa explosào da pri.nei; a ,_,
..
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quanto.o ?uscit.a�o. pelas bom- I �

" MatriZ" laraguá do Sul �
bas atômicas miciais. Que o 1 Q> . '... ,'" I

�
mundo esteja acometido de 1 �"

.

Ave�lda C,C'tu!lo Vargas, s:n. �
delírio suicida é coisa sobre a I \� CaIxa Postal. 2;:1 - Fone 54 - End. T�legr,: "Frenzel" "'�
qual não vale a pena insistir'l9>

A G E N C I A S: �
porque não há quem 1:1 igno- �� _

ELUl\IENAU �
Te. Apenas agora, depois do \� Rua Sao Paulo, 1184 - Fone. 1414 '�
sobressalto de auto-conserva- ":; ,RIO �O SUL

,
�

cão provocado pela descober- �\ Avemda RUl Barbosa, s:n.. �
ta do primeiro tipo desses no- �� , � .

T JOINVI��E �
vos engenhos.c:e potencia sem �.., Rua ,;} de Novembro., ,4{} - Fone, 62Q $
precedentes. Ja nos estamos ,� TI1't1BO '\.1-

habituando tão resígnadamen- � F. DOMMING �
t� à realidade, que a elimina- �� ,

CURITIBA, ��
çao de uma grande cidade e a \"> Praça 19 de Dezembro, 33 -:- Fone

121 �
morte de milhões de pessoas,

,
$ .AGOR� COM T�f'-NSPORTE � CU�ITIBA �

com um simples impacto ou ,'>, lVIANTE l\![ TAlVIBE M LIl'!HA REGULAR PARA �
egisa equivalente, é ace,ita co- $ ----- CANOINHAS ---- �
m.o. uma das perspectivas nor- \" DIST.!iIBU1 CARGAS E ENCOMENDAS DE DONHCXLIO, �,

.

�ais de uma proxima, guer- � A DOlVIICILIO, PARA QUALQUER PRAÇA DO ESTADO, �
rÇ'l. 9 fato �e, que os norte-a- � TRANSPORTES E1\I CAl\HNIfõES PRO'PRIOS .. ��
mencanos dIsponham da bom- � ,

, �.,

b?, de hidrogenio. não fará os
����1}!j.���������"..�',V....$�""��f...."""J..t;..$"';."""�"'�����

•

Hoje em dia. a cada. minuto fllle

passa. t udo St' v aloriza corri rapidez ...
pl'inf"ip:-liÓldJle Os irnoveis.

Um terreno nn JARDr\l SANTA RÀ.HB:\HA.

prl!' exemplo, h'lje \ a Ir- muito mais el,') qHe nntdlh!
I;: j!J arnanhã t,Prú maior \'11101' ainda.

tjim, pois, (JS IHf'r:.nns elo .1 \nDL\'I �,\..YfA

nAHD\RA numentaru ele valor dr minuto a minuto.

Não perca mais tempo .

Proourr. imedintnmente os escri lcrios da SAfe

I� reserve n s( u �!·,tp no mais novo bairro de

Cm'iti!til' - .I \HDl\l SANT.\ BARB.\RA".
ond« seu dinheiro S" t11llHiplieil enquanto

n tempo passa �

B lembre-se •.. iJlH' (l SAle IIw oferece
quatro modalidades de pagamento!

•

Ii.til, i1,aç08�, \/é!nda$ � i".SrvjJ� d .. C()i"jO(ti.., t.l,Tlb�ill /lU Agenda do 1ff!!/r
Rua 1.'\ dr: NO'lE.l.brn, ,')115 ' lli'lé!fijfl"�' 2:Lrl, 2112'ti' 221:5

t.
. (ÔftSer'li -OS allmentos"em
TEMPÉRATURA CONTROLADA

A

SO·CIED,.DE ANONIMA IMOBitlARJA E COMERCIAL·'
.....

CAPITAL: CR$ 14..(júO�OOQ)iO
739 � 2." andar - f61efôflé: 3423 - :eiltt 16,".: "SAICOf'lllJ '._

protegendo a saude no

inverno e no verão!

VENDA DESTE DlARIO
N.â ENGRAXAT.�RIA

PONTO cmc
.'

L_ V. GIOVANNETTI J tro Yoshida dois políticos de vi"ilo Oca J'ussa. "Nilo queremos - (lis-

As conversações de Moscou

de-I··,uperior
a idéi"s modernos e con- CI> em resumo - fictll' escravos da JOSE' LINS DO REGO

rum os res�ltados que, russos e c?i� s��uiram �'eali":ir li maior obra po- rl1glatcI'ra e dos Estados Unidos, Morreu ·Mn Touf, em terras ricas d()' vinho que os herois

n.eses deseJavam. Ass,m se admIte httca e lmhlar do nosso tempo. To- pcrmiti" que o nosso. territqrio se- de }'tabelais beberaIIl, o atico, () sabio, Oi duro p.rovençal, nas
depois da leItura do comunicado I '105 os 1'1".008 russos e chineses de ja um c:;.mpo de münobra para os CÍlio elU terras! de catnpos de oliveira, e. de ventos que cortam

oficioso, publicado pelo orgão SQ- í conquista, revolucionaria ou mili- imperialistas ocidentais, nem esta- a. carne como laminá. afiada. na Martigues oJlde as aguaS! d�
viético, I tar, do Japão. receberam um golpe mos dispostos a servil' de instru- Rodamo se espalham em lagoas qu� dão, febres.. o mestre'

Os termos do problema. e os pre- 'nortal e a situação no E""Íremo 0- mento n" lut:> conh·8. (! nossa ami- ]\'!urras. E' ele IneSIDG quem nos diz: "ma santé vient d'Arlstar�

cedentes da situação política e di- riente ficou modificada por com- che, mais de l\Iarthe nepeut-il DOUS venir les pires fievres"?

plomatica entre Peiping e Moscou, plelo. E' à luz desses acontecimen- (Condul na 2.:1 pal:. letra C) Pois, toda. .a obra de l\laurras seria. esta constante luta,
são já 'conhecidos pelos leitores tos que se realizaram e concluíram ---' --- ent.re (l. at.ico que lhe parecia a saude que vinha do mar azul e

porque. na semana passada, os a- cs noVOS acordos de l\Ioscou entre

I ���"(;.-'.';.�����...���� o ol"Íente que lhe: parecia a doen({a que amanava. da laguna. A

presentei cOm d:!dos e pormenore's o primeiro ministro da China co- � TOSSE BRONQUI'I'E � grandeza de sua literatura atiJ.lge, às vezes, maior pureza da

que hoje estão plenamente con- tnunista e stalin,
__". _-=.

�� CATARRO! zi tradição latina. E' um grego, mesmtl' da Grecia velha tooo. ele

firmados. Russia e China, unidos Os que na America do Norte e I �� ,,� daquel-e ritmo interior que cóm:mda a sua poética, e que é uma

'na mesma luta contra o capitalismo Londrê:s se ,-,pressam, nesse momen- � :-t suma de arte de Cfrmvor. Assim foi éle um !>rovençal com()\ o

resolveram, em 1950, fLxar os pon- lo,:: proclamar que a Russia im�)ôs �� . �" Mitral (�e l\'Iíreil.le, das be!eza..<; de lUartigues' o-nde as ped�flS
·
tos de ll1?is estreita colaboração, condições a Mao Tse Tung e con- �� ..� dos c:unluhos brIlhavam ao sol COlno gemas de' coroas reais.

rel'oIvendo as divergencias finan- seguiu d""truir as clausulas do tra- �... �.. O q,u.e vale a sua politica diante da sua. poetical? O .que va�

ceiras e territoriais que derivavam ladl) de 1950, conservando todos os �t � le a pohÍlca de Lucreeio, (} que vale a política de Dante? Vale

das !';'\Ierras precedentes entre as' privilegios que possuia, os que as- '\ '\.� eternallle,nt� a arte que nâo tem rei e nem senhor va'le () ge-

duas nações. Diziam particular- 'im raciocinam, ou não qucrem re- � $ nio criador que. é lluior (I() que o tem!lo. Pouco' Ímp()rta o

mente re�peito à Mandcburia, l>ort conhece,- a verdade ou procuram
" �.;. Maul'�aS! dos en'os e dos equiv{);cos, O que permanece, acima de

Arthur e Dairan. A Rus?ia tinha ei1ganar a opinião publicn, A situa- t.. $; tudo e C' grande mestre da. Vl"Osa .e do verso. o que carregava

,:ssun:ida compromisso de restituir réio é completamente dü'ersa. E' 11 �; �i n�, sangue o genio da. t.erra., o que �tremecia de amor OI repu-

_.. Chin? tudo o que ocupava no

J
Chma comunista que tem hoje in- ....... \ blIcauQ Anatole France. a bela Co-ntesse de NGaiHes, o dol()ro.�

·territorio chinês, num período bie- ("l'esse absc.luto em ligar a politi- � � so �e Gorfi!. 'roda a. sabedoria est áno ritmo, toda a verdade
11a1 que deveria f�dl.'\r e� 1952, Tu- ca russa nos interesses chineses e �� � esta no verso' bem que nos dizia o seu critico Gorquet.

do porem suhordmado a paz com

I manter
o !!overno �oviético empe-I

," ,�

"J
-

E' I d
.

"

10 ::pao. . c �ro que OIS anos :l-
. ". n1aterial e diretmnente, nu... �, !.; A S ( l A f

I ��;�:i,,�n�:��he��i:a�iP�n!a���g�::� 1 problem'l� chineses.. . _.

1,$ $ i
J SES P R O D U T O R A S

I nie[l. ou pelo menos obter, no tro- l O rp';;;1.I1':(1ll1d'to mponlCO nao e �� ,
.... i ,B l U M EN'A I"

1
todo de puz com o Imperio do Mi- o01:nente um Ob$Ü1Culo aos planos �� :� l t:J

kado, condições tão íavornvcis que � I_·xpansivos rUFSOS e chineses no � �� I

Thes permitissem desenvolver p1'o- Extren;o Onentc c no paeí.fico, E'
,� X 11 n, O P E �� Pe�:;c1a rdocionada, ele la1'go tiro('inio em atividade co-

jPuganda suficiente para conquistar; uma �mc-:<:�. �U", nOs proxlUlOs. a- �� L A N Z E T T I ';:� mo·daI. coloca-se a disposição do comércio e indústria de BIu-
num momento oportuno, o domínio nos. fI,cara eVld"n�e para, � ChUla "i» "t menr;u como representante em Porto Alej;(l-€ ou todo-'o interior
daquele pais, O homem que des- comumsta Que a�Slln, esta mteres- _li Caixa l'ostaI, 102;; 'li do RIO Grande do Sul. , .. _ .. ,' . " ,. .o_. __

,truiu esses pbnc5 foi 'Truman, mag- sada em. conservar a'. aliança rm.�? - CrJIUTIBA - � Dirigir cartas a Antonio Cardoso de Aguiar _ Caixa
nificamente auxiliado por um, co- ,'a. Por "so, " bandr;Ira vermelha '��-';.."'...r,!'; .....r,��<';.<';.F..."'..�...,"';."..."';."',;.��<f'",� Postal. 534 � PORTO ALEGRE.

laborador inteligentisshno <tue era '!e MnSCOll, an'orada em Port

Al'-l---'
-- ----

�, é seu adversario político: Foster lhu," e Dail";\m, é uma garantia. Es- "

.

Dullen.
t-� '" o primeiro capítulo dn atuDI .

'Os que. com serenidade, escreve- ath'idade l'U'S" no Extremo Orien- BANCO.' INDU'STRIA E -COME'RClO DE SANTA
rem � historia desta f::Ise da vida! t". -. '

,asiatica, coloearilo três nomes ame. í O seRulldo hli escrito no Pariá- - J\Iatr.i7:' I l' :A J A l'
" rlcanos na primeira linha pela in, Imen!o de Teci':', por lV!nsgadcgb e I Fuudado em 2:J de Fever ..iro de 19:15
teligencia e capacidade reconstru- I Rn7.avi. vice-pl'csld(;ntc da Cama- .,

'

1 '.U"", Mne Arl.hul", Truman !! y.·l>Et.c}·1 "" do,.; J{(·p)'es<·n1�ntes e mlligo in- Capital integralizado
"

Dullen. Eles Nl1llpreelldcram a.. tir- limo <In <'bc,f,' ri" governo, Um í' A 11nlento (fe Capitn l
[:,meia de l'ecolocar o Jap�o na 1)0- nolrn iormuiar�ml gl':i\'CS nClISfI-

r:ição que lhe compete no Extremo <?;;"s" Iu[[lutel"ru c aprescntamm

·
Oriente e fazer d ..le um b[11uart� um pJnno de eornpletn lud!.'penden
cohtrA a expal'k�ão russo-ehlnesa 'no ,'ia, E o \llce-pre�iden1e da C:\ma

.Pacifieo, Encontraram no impera- ('a foi violento. clnr·o (' prcclw em

Fdor Hirofllto e no primeiro miÍlls- !ndícar as diretriZeS da nova poli-

IUIHa VELHI CENTRal
J A Emnf('sR de Onlbus "TRANSPORTE COLETIVO '\VOL
·F·RAM" avisa que !l P'lrtil' ri.;' Segunda·Feira, Iília 17 do cor

rente terá onibus diariamente, no prolongamento da Linha

'de Oníbus do Bairro da Velha 'áara Velha Cen,tral (Salão
. ',Dnggen até' Igreja Vr:'lhs' Cl.'ntt:lh oberlf"rendo os spgttint(\q

. .horários: _, <

'.
•

"

"l'
.

.
. lUAS 'IITEJ8 .:

�a!da: -Saião Dnggen, às 7,�O - .11:,30 � 13,30 e l'1,M 1101':15.
Salda: Velha Central 'às ll.�HJ ,.,....:._ 12,00 - 14,00 e 18,00 horas

Aos DomÚig-oo de dua.<; em duas horas
S'tIoída: Salão Duggen às'7 h,' - 9h. - 11h. _;_ 13h, -

15h. - 17 e 19 hrs.' '. .'
.

I
Snid:u Velha-Centrril·.às 7,aO, .- 9,30 - 11,30 - 13,30 -

15,30 - 17,30 - 19,30. c,.,�

Blnmenau, 13 de Novembro. de 1.952.
·

TRANSPOP.TE' CO'LlTIT1VO WÔLFRAM

Já passou a época em que refrigerador
era considerado, por muita gente, ob
jeto de luxo, para os dias de calor.
Refrigerador é hoje uma utilidade do
méstica tã"o importante como o fogão
e'o filtro esterilizador. Norge, um dos
mais aperfeiçoados refrigeradores da
atualidade, é parte integrante da vida
no lar, em todos os momentos· Permi
te às donas-de-casa manter a pureza
dos alimentos. armazenados para tôda

. a semana, conservanqo-os na' tempera
'tura estável d.e que necessitam 110 in-
verno como no verão. Norge propor
'ciona economia. conforto e saúde!

CONCESSIONARIOS:

D E

Fundo de reserva ._

CATARINA s.

e ''UNZ''

�t�NÃ$ IN5rAl� �

�fS. QÉs
CONFORTAVEIS
APARTAMENTOS

, Cr$ 50.000,OOO,{}O
30.000.0QO,oo

êr� 80.000.000,00
--�

Total dDR depósitos em 30.6.523 .. ..,.. C.f$ .6'80.000.000 00
. •

I

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCn:»AIS t'RA(J \8 DO ES
TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO Fl. ctJRlTmA

'faxms de Delló.itos
"

,

Depositos a vista (sem funite) 2% DEPO'SITOS A. I-RAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mini:n0 de 6 �es 5Jl/2%
Limite de Cr$ 2�O.OOO,OO· 4,1/2% Prazo ininimo de .12�mêse8 ", 6%
'Limite de Cr$ 5\)0.000,00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PREMO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias,'

. .

4%
Limite de Cr$ lOO.OOO�OO 5% Aviso de 90 dias .'4, 1/2%
('Q.etiradas semanais Cr$ 20.000,00) Av.lSo de 120' dia.s' 5%

CAPITALIZAÇAO SEMESTRAI�
ABRA UMA CONTA NO "IN CO" E PAGUE; C01U/:CHEQUE

�

";'
.

Total do não exigivel
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As zonas madeireiras do Pais - pa

raná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul - dão à nossa econorrila,
anualmente, uma' média 'de .-UM

.

BILHÃO de cruzeiros. Nessas re

giões, o caminhão é· o . prlncip,al,
senão o únIco meio de transporte.
,s:i;ito VERDE TITAN foi constrj.lf-
do para:' as condições de tra:balho

dêsse melo. Por isso, Sll:LO VERDE TITAN permanece.
por mais rempo na ativa. For isso, SELO VERDE
TITAN pode oferecer a mfudma durabilidade e resis
tência, P!OG:\:tz!i:.,::'o �e�_p=e =ais para a riqueza nacional!

-I J�g. l\!erdtr�t,l' que corre e tudo indica que (l rIcs daquela Cornnanhla de
, _ ultim.a I grande b[�rco. H[iO Ialtará iI- =guros e tem por fim culfí-

. .
delegação 9c ex l- J i uela comnet ír-ãn. : '.'1',. o osoorte,�i11OS auractorcs . eatartnenses I CAMPEONATO I Pnra presidente foi escolhí-participou riu 1'21213,1,3 Cam·, DE CICLISMO elo :) sr, Luiz Carlos Brasil.peonato Brasileiro de Tiro 3031 Corno no Campeonato Bra- S�\O seus auxiliares: víces:Pnll::s. ,�ileiro,' realizado nesta Capi- Lamnrt ine Richard e HiltonA sua' atuação foi brühante. ! LiL esoern-se que tarnbern O GDU\'(::1 Lins.. Scc. Geral: 'La-!)ois o ntlrador catarínensc I leôna to Nacional de Ci- '

'o Feli o Caeta o S 11S h' erel, .,; jClal� ,
n .; .J �.cnrape obteve fll.l pontos ern f "liSl11O, a te!' lugar nesta' ci- secr.: .[ :1Il1o .Amaral: Teso!'.:1(.10; Kai-manu, de Blumenau,

Idade,
fraga para F'lor íanópo- Julio Cesar Lucia Bítteneourt!l'r'em 100' sendo que os b11\- '. numero ·cxpressÍ'.'o de a- e Maria Abreu Bittencourt';I �'H:at!����:; ?_�t�� �� }.'ioe�:c zcs d� ge�al. _

_

_ ,2.�) dito: Luiz Gonzaga Di.i}S;,_onqUl..t •. I,nlí\ '<o,,<.:<:P�Jo'\.11 ,,[- 1'l.o, colocacõcs honrosas Dlrctcr geral dos esportes:. g�l" �or�l �1{; t' {J-!- pratos. l"f:S- :cbticL1S pelos nossos corrcdo- .Laudarcs Canela.
.

pct}lva,m.cnte. •.
!!'Cc; roru do Estudo !10S j)crmi-. N:I onortunidadc fOI ingu-IUl'i.h)Ul1S pelo ex ito , 11("111 �)!'ognostlC'<1r urtrruruvel "'u"ldo-o retrato do presídon-VEND \.V;\,L I" PT''"'rn !l p � • , - "e ,

.

:1 - : ... � "..._" 12._'.'" ;;tu:lt;au no cer-tame. 'ii' de hcnra, sr. Antoníó San-C:. late .. bras.tlc;!l'O "Venda- E' o que todos dcscjarnos. chcs Larrngoí í.í Junior. .'vaI. partJ?lp�]'a d,a. :';,gat.a de �l:UBE SlJL AME'IU(�A I A. lodos 0<; p�'csentcs forarnocCano ,Bt.cn.Js _\,II �s-RI(J" a i' Oi empossada a nova d ire- ; "('l""'ldr,s :�nlg:1dlnhos ç ljeÍlÍi-3CJ'�rcah7.ad� no proxuno mes, ! t.oria dI) Clube Sul América, : dos,
-

.

1<_ (';;;t<l ��0 menos a notic·i:l :lll:: é inte!;1'êlrb (]t> fU!JciüI,ú- i BINGO DANSANTE .:

tlg ,110BPOr fll.C�ralf c-gmJpn�n O ImÓrlfl-C� !���::�1��·�:7.li�;,�1���,í��0��i��J�;O '

.V� b� �. OUJ fiuu H D Ul�1��.l�)�C';,<�ii��:�,ÍL-°n�:����;���1�1�HOJe a tarde. em .J8111V ilc. t itulo asscgur.ido. pois gran- I domingo, ('111 SU;l séde ::;ocia,l,,
I t-' "jtalvez v('1111;'1 a ser dé'cidido,! de:" j3_ é a dif(,l'cn�a de !)on_I'1U�,:".'.ll.L.. J o,

.t' 'f!
.

q
. . � 1'10' ·J·I.,,,,'u.:ia

.

muito antes de .seu térruino. II ros que os SC'l'ar31ll ele out ras

I
L'� n;:ti!':I:·;"�:;ll t '::�'es�ivo aC;lJ; o campccriato elê) Liga 'Joi 1- ,lgr::lli i!!<:l'l'S quo ainda usni- IC::Í;)H'nlu social c' esportivo.

1\ ilcnse
.

de D;.:J�IOl·t�s, Serão I
, I 1 o'n:l\��,.CAl\l�A�HA! untagorustas os nelotões do A- rrum <:Fl 0'alü1'080 múx lrr.o do ,N,l nUIOI hl do� casos, .

os
,

.. _ _ I'
'"

. j i1(}�,,')S clubes nao possuemmerrca, Can'\1CaO de ,,1 e do .ert.ame da L.J.D .. tais corno \ aruuivo. Nascem e se desen-
I
Clube Atlético til' Sâ» Frun- I o Caxins. o São Luiz e (l 1)1'/.- \'OÍ\':':1:1 sorn gr,:m,.1c· organiza-

• f •

'1" I, .

", Lh,' ";'''-'<�lltn 1'("T)"t"lm '.n
I ('Isca· I jJrlO ht etiLO. quc' l'lnj)r'Cg:ll'- 1 ,,<��:

"

.:'
,_. L -'" ,"

Is 1
.

r "1 I:'
,,,.1111 ,i 1,111::1.

,

e os 1'L! )r<J�; !:'!l1J) :ll:elll I '(:-.�: t:OIl,i al'(t(íí·. p::,ra S\l!JCr... lC (l q,l.IC (.'�{� acolllcc;rncJ',!iPSLl' ClI1I):lll, eo,l!ll':lO eOlll U o UJ1,e oe Antol111111U.
.

<",'''' (J C. Ail"lIC';J Catannell-
!;Cc.' _

R � !l n
r.�

rece ra' o FI U ln in00 (le 1 )a�s��\�� ou nada !lossui do seu

I
' :
ti � .'

a .

-
.

J' ',: I. h � I �l!'�i�����r��li��1\��\�f:���I���I Conlorrne. vem selldo am- das. '

';j�O sobre suas atividades' q".-: pl:nnentc ({Jvlllgaclo em todo I Nossa l'enresentnc50. ao q�:l' I :�értivas.. ..

: u Esiadél., de 27 '" 30 deste l·"nscguim;s apura�' será 10_ II
-

A j!1iCb�Í\'.1 é ótima e cerf�l-
:

, . .. . ,,.n:·nl�' ebra r� melho)'es' TC'snI-J"lê:;. em li lunano:1ol!s, tera mada com gnmde numero cl,' tudo:".
'

.'

lugal' mais '.1111 Ca:11peonatc ('olTcdéJres .iOi\'ildc·l1sc:" é;CIJ- I Dc\'in ser ilniiada por to..
Bl':l:;ilc:j o c]e Ciclismo, ('crt..!- do que cinco dclt:.; j:, IOJ';,m l.!o.� qU<1ntns não est.ejam -corn

l[�quisitados' pela Fcclê'i'"çilo ·.JS arquivos em dia,.

tem

os setores,

o Brasil está em

Batalha da Produção," da
.

qual
(J transporte é de importância vital.

Sim, porque produzir sem transportar não

sentido. Agora, mais do que nunca, em todos
o trabalho precisa ser acelerado, precisa

w
_

famoso "Pé-de-Galinha", foi construído para o nosso meio, .. nas.
l�l1rn as mais árduas estradas existentes no País.'É o que

'

garante' em.6ximo
de rendimento·
estradas do Interior

�""
1fII(I"-

. render mais. E _flgorn,mais do que nunca, os motoristas
que atuam no transporte pesado, encontram nos gigantes.
'1'tTAN, o apóio de que. precisam. SÊLO VERDE .TITAN�

11w permite garantir Q máximo 'de'l'endimento. e a máxima
economia: É o (lue assegura iws pneus TITAN

lugar de vanguarda' na: Batalha da· Produção ..

o TRANSPORTE' NO BRASIL

!
i"de que !)clD S1J2. indiscl1tivel

I C::llt'gurül e im_:Jortancia. E:St;3

: �.:-el�:�iu dIvo de lnuitos cornen·

t ários, not:;c!ainenl c pelos fi1s
do cs!)orte do pedal, que dcs·

Lonhcccr.1. (::Dl SiJa !11Hioría. i13

\tlética Calarinensc. 'rodos

Dores ��

nas t(os,fas.
,Nervosismó:
Reu allsmo�!

..

\ \iél�di.icL:it·8.S a1.ra:Üe�, que �)or

t::Je :"10d21:1 �L·:!.� )l'oporcion::-l- l'esr�Jnantes.

!Requisitados ·-va-rf fos
'ciclistas d e J o i n Y ii eI o Fluminense Fvlebúl Clu- '.Jovembro.
I bc. ágremiação ql!e por muito I Seus dirigentes resolveram

I ".'.:�;o tomou ';parte' nos cam reorganizá-la e atrO::\'É:s v::'110"
lJo::naío3 da SLgunda Divisão I oIicics, apresentando motivos
d.:l Liga Blumenauense de Fu-

I !xlsiqnte justos, s::llicitaram sua

'.-,(�l e que .. depois afastou-se

j'
l' >fiJia\';'ío. a qual foi concc-

das atividades esportivas� P'::)1' �
...�r.�Á�I��5r,��{;*

,olivos
-

que são conhecir1:J,:; àiàa em C:Dl':ltcr�extr<1ol'dillÚ
de todos. acaba de ser re-filia- i rio �)e]a ('ntidade presidida
·50 à Qnticlade da Rua] 5 de pelo sr. Ecnjarni-;11 ]\rarg[:n�ida.

eles já ;,:c cnCOJltr;':U)1 110. Capi
':'.: c juntamente com outro

ciclistas de renome em S,IllL

ICo.t;:,rinll, procurarfio dar às
nGSS�iS côres triunfos os mais

I

A .nmenta1:lo�ente. IS__
c_o �'�ebhll& ... resfriAdos, etla;.
obrlgam ffecnJentemente OI! riM III
um �balho forçl.do. O. trarist6moIi
doa I'ÜIII III llio aparelho urinArio•
II!. causa da zetençl:lo do &cl!lo�.trequ� levantada.:notuInáll" :do
res nlllSPeI'!lRS, ller:t'oSiSmo. tón�tornozelo, inchados, reuma1:lsnle.o!hos empapuçados. e. em geralo a
Úl:!pr�ssão de 't'elh1ce precoce. AjUdIll
liIell3 rins, I!! puriflcar lIeu lllUBgUe �melo de.(�ICó·A Pl'i!lIf!rà dose co
meça a �abalhar. Jll,juàaní1o seus rlna
SI. eliminar I) exCe!IIIO de ácidos, 14.r:endo assim com que se sinta cómo
novo, Sob nossa garantia Cy.teli dj!VfI
se!:' inteiramente Batisfat6r1o. PeçaCyme,. em qúa!quer tarmác!.a hoje
mesmo. Nossa garantia é a .ue
mala!:' proteçàCl. _

C"stez: no trifumSa ..

para Produção

PIRElU S .. A ... - COMPANHIA INDUSTRIAl .. SRASIlEIRA,

._. ._, � c:_�

Ca DeODato Estadual de remo el Florian
'

poli(Re-portageln�'de �...

bra:::ilciro (;ln 1939 e 1940 e VJI.:(::'
) pl'f1u. c·nl Blun1en:,-u, (juebr:. esta' �h el conseguir UIl1H culocaeão 1ne-

.

hrio '<::1'; gU'�rni{�ões de Flpt'ianól'{)- ..de Sul-americano na'F,e'" ocorrida no tl'l'llspc:l'te de cawmhiíb I ])101'. i ,;::;, multo. '::�{P(:l'i':lentada� no ma" lu Â. F A B � � (IA [) t(:2 FlorÜhlól.Jolis D. BJunlen"'u. :;,0 !Jj'.'f:J G-:.n.l1ou o .!'t.:}jl·(�- r.:\-:lli(J1-'o (LI Cuplia1. Era II �mn-
e 'lOspecla,l), J o ni,,'co - O Juiz Sr::'. Osni Me- /.' ll�!lle dn CI.'1,(' Nau [1C.l ;<,18"11- p.·.;""l0 du., }:IJ"i",imos. ASSeElb!éia o.,."erai extraordinárialu (leu ú tiro' de :=::�íd_: ::�}ÓS lnui1zt i H. :!i, dr' Hlf;Jh(}l' ��'hj:-:=:-;'c no SkiJf, I U,(; !,_"Ctl -- Fui f.:-tnhú pelo 1''/1:11'-

d!fículdade de- alinhmncnto. tendo l' '!_t:i�d�) n�).utr·lg�ldo (J ren1t1tlt�lr tlu

1\
lilh ..:lli l:stC' iJÚ!"CO. d_C JUl1ior�� u.�na guarnic:50 do Clube Nálltico A- I f_o itl�) Luz. dC".."!du :'0 ln:;.1' 111Ullü a- il tl�i.ltH_i0 �'. (!t1�'t"nlC;IC) do Allantl(·u.

rnêrica tido u,n'-'t spicla atrazada. t git·;.cio, C110;;···.ndo 'l�sí!ll elT) :!.<.J lu- de .j-uiqvji�. vi�uJ L:vnlH!ln não es

dando marffCJYl pnr.p taniO o Aldo j� '-'Ui' o l'�-_rnadtJr do C!Ul(�i3' Naulh.'o

11Zd'
.tW'1 ;t:.Jnl:iJ:1 :t! en1t\r (-"n1 n!Ur

Luz conlO lVlãrtineHi (: outros pu- � !!i..!cl.iLclü, 1ornando-;_:e, Vice..:.Calil- f\.. \'oHo,-,o, In;i:wndo scnlprt' nO riu
!arenl n�·. frente tOnl 1 :·"té 2. bur- i p·eáO C�ltarinen�(', enl];ora (linda se- 1 �'.li;:*O t .\-1 ,lfl�ll\'i1e, assitn ('01110 llS

CDS. As:.,i111 sClLdo. pode !<iC cJa!::.sHi- ! ja princ·ipi.:lntc: no Skif"r ,;'\;e!'itas i C!l. ;..� d(' Hhnl.ert::1U.
3 ,::�utll'niG0e:: p&ra:0 Cfit' O �',(j lug: i' ohtido pelos rep)'c- ! coudic"L'3, f�t{· o

., P�l1.() d'�guà'L du 1 -;." ',:::Iref> - O 1)1",1' ficou rna1.s
de Relno €ln Florian6- s-:ntantes do Cluhe Núntic-o Arnt-ri- I Alnéric:'l. :-'ntigo J_'(.\.\'(:1' do

H:aCJIUe-1
� �'"H.ld "linda, ilpn:·sentundo-se D

Cá como honroso, jú que tomanlHt 110. hoje CU1TI 40 "nos riO ·lonlho". jji',:'! � -1- gl1:'rnieôes n�l s:Jidn, de
pâ.rte remndores c:-' C:�.:'ti� ---.1 co EF- i ....'J(:deria ter ficado: Vjcc_-Can1pPil(J I

. l..,ndfJ dt�:-.Is ;I:llnr�ücõe5 da �orri-'lado ('nDl ;"'11.··�a expt=l�j_éilCiu, nd- I Catarinense t:S!0 :'\DC, 1'1ao desf�- ..;_r nao,. deseJarem )lal.lír�g:.!' O R· T O Pquirlda n:..s reg'atas iI1tcrnat'i�nni�, i 7endo os denl.alS rcnlfldores tlLlla!��
I t:: �lhc.rn. CU!i1I're snlientar que- o

no nio� én1 Sf._o f-J: ulo e en1 .Porto I 4.0 páreo - F'oi p:',nho pelO A1- ! _.'. Tténca (�prc5entou-se enl un1 ou

Alegre, con!o YiCe-Can1peões SL!l-
l
io Luz, os iTnlão�--: BO::lb::.id. ele l1:u:-

!
�'rd 1}�.• ·c\.) c's1!':"nhu. jú Que o eTll

8111ericano5 .ch.,. guarniçITo du- An'_érj... �:J fibra" Uranda {) At1ú�lÜ(.'O. -::lr.: j que eorreu no 1.u páreo, tinha
cu, os irmão� Annuseck, Assinl e foinyqe, o -1,,0 lug:--r, sen(lo c u��i- i !1;I;,.lIr.�:;��do no ;),0 pâreo, sofrendo
Edgnr Gerrner cc,rrt:r'.'nl €:tIl unl .)0, th:";ido ", f'"llt� de técnico"� 1é!1.- ! .t ].�lld<:--, (lf!no,=:.
barco emprestado conl apenas un1 do possildo p�ra �reinnJ" el.ll LH.' <1'- f �. Tercec .'.""pl�H1S0S :'. rttitudc ctü;:o;. 4

tre.ino no mc!:!rnót j[i. que não tj-lrigger :: :2 són1cllte desde h�l púut:�) l r�:-,1ad�)res � �o. Anléricu: do PIH)itl
nharn pcerLn.dQ 0'1 vf:�pera CQln "UHl f teolpO, �em UH1' con]_1!::ctdO:' de � c���J(Jr!n'ü. ill!cl1zl1"Jcnie l1VernJlI qlh'
bnrco carloct': _do

..
C.fi. >Ma�t.jncl!i. loutrigger à [I�tura, COIno ti\Te oca- tj de.-lstir de c(lll1pietar a (.'ordd�-I.,

Tanlbeln eru_o páreo nl;'lis'duro do ,jilo dp-'L'onst",i�r, j:i OllC :,rnhos o:;
. \is10, o r�1:1rtineHi 1er pedido (JtJu-

Campeonato, sendo d�1 Cl.:-:sse A- � re.lnnl,dúres joinvj]cns{';) s('gur�Jll �o f 'l b' l'cO cedidp, tendo eutr:ldo
flerta. Fic<:lr�m :trás do, A01érica

Il'cn1G
for:'.. ri,:,,_. prfl1ic'). CO�llunl J12o..;l2 31gunw. [lgua no mCSlno.

,�lais um CluQ da Capital e dois tipo de blOrco.
, Ganhou este ullimo páreo tam-: lnann, especia-

clubes do interior, correndo -em. 5.0 �ár.eo - A g.u�rnicâo do Cl.'1- I b."111 o Ma:tinclti, .torn�ndo-se as- 1ista elU pernas,barcos proprios ';C Naunco An1.e)_"lca· saiU lTlu!io snrl Clllnpeao Catannen�e de ReIno
bracos fUl1das2.0 páreo _ G:-.nhou fi Ipíranga, b�Jn. beJn COlno {)s dern:-,is. COln. r�: de 1952. COlli UlTI pon.to na frente j
.;,

,. •de Blumenau, merecidamente, tra- guJaridade,. segundo constatei J:i do Clube Aldo Luz. ClIJO Clube

POS-j para hermas e
tando-�e de um bom ednjunto, CDIÚ. lue Iui outr:l ,vez juiz de saicl!l, ,"RlH> qu.,se que .? tot_:,lid.,de. dos di- outros aparelTIUitO treino e fibra, dando hôa :lando o respectIvo tiro de largad;L Ingentes na Feoel'�('ao Aqu .... ilcn. dê I II ._saída neste po'il'eo; A gu"rnição do Corno á guarnÍ<;iío do América re-' Santa Catarina. I 10S.111eCanICOS
Anlérica saiu mal. achando-se um !n� h�la.pen?s·cerc.:"_ de 3 rnê�cs�le I Resta ninda cOlTIunícar que nn I n1edicÍllals, on

ainda m,-is em b"l'CO COl11plEt�.�' reunião .da' Federaç.ão Aquirtica na I de atenderá tomente' estranho, 'n(;o pudEr"", re-·I ·'rn foi decidido convocar 10-

'j d
.

t.
.

mar de >'�cOl·do. naUrr'lw;ndo'� á1-. 6ns cg presid'entes dos cluhes de OS OS ln _cr es-

ttí�� dos � ":00 metros, com .0. l)"re,O I Hemo P_'1r:'l 'lssentn' em J'llneiro ;1

I
sacIos,

cl1elo de agua, 'sendo possl\.�el 58'- I l'taI1zaçaü de uma regnü! OficfaI
i"',�r todos' os 5 componentes, ernbo- J ou ,CH'l .J:llinvíle -,Linguado}, Gaspar

��u��l :�Z��:o,,�:n'::���:;i.�ã()G���1S;� !
OLl rlnja;.

�i!llilmllilmnlnmllnUlllmIIlIHm!lmJIIllnllllllnflmiIlHmflllmllnr!UIIHlflmlmünnmll�lfimnnUllil'==::=_O 11)iran.ga, de Blumennu, com "-1 \ "�;l:"E\i ESTS
me, rr!p",ziucl,.,. n(,vinl��. lTluito ',,,,,n" � bO'E"N"&5 N1C&R � -nlS fCllreÍliada: imp.ondo-�t' . com :mlito . nl Anft) i:: 1GB �n oi::.! .;:s;J:"!I. JICd =---- -

-;y�tf;.�;�;'-����#;'fJ.��;"';-1-"",#,�;Jf'�....rit_4:;�_,#".,.""';J'-/,��.t�'#'.':�I"J,..,,.,,�.,. r,""r"'�;����"",�"";�.,";� -

::

II Dr. Ivo Stein ferreiral: CA�::":�A :n:�:��:N:E�::::: =E=�:::â I�. .

-d d' 'd n'·,

I
ABERTA AOS MÉ'DICOS EXTERNOS. ::�. Médico formado lH.·!�S ,1Jnivers! a es, o 10 e

I=�4)
.

,
. San ,Paulo -

-��
.

.

." =
-:::� TRAT�1VmNTO MODERNO DAS DOENCAS ::
ªª� NERV-OSAS E MEN'l'AIS � SISMOTERAPIA $, I::

ELETRICIDAl)E ME;DICA REPOUSO - DESINTOXICAÇÕES - ALeOO-'

:::
__
=Jt .' (ELETH.OCHOQUi:.!

.

��:: I.ISl\fO - TRATAl\rnNTOS ESPECIALIZADOS· -

*
'

)� 'I =_- AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N_ 1247 � Fone, 3055' -_-Atende ch{!mados e faz tratamento e.m domicilio, �.

dos casos indicados. . �t :: ENDEREÇO TELEGRNFICO: PSIQUIATRA. :::

'i· ENDERECO - ITAJAI' - Rua 15. 808 (No No- }11� CURITIBA PARANA' ª_IVO Edifício Haco) - 'l'elefone: - 3 O .4, ,,� -

� � r; ':.f'l����e::e.����p-c_�.,.""'_'_ �n;';"""""'" "_�.r:.��..F.r.tF:�§'���""$':�.c:.��t;,.....:{' :; --=,"'''''''FJ;' ',i" ,N· ... ,. <',-;" c; , ".,. .... i' ;>,." r"'; ... ,." ". .....,.-.. '!''''-'' ,N·· .... ',,;,,:.;- ?

-.t.I,I!�lIIpllmlmlllllllllll�_I�lIIll1ll11ll11l11mlm�lIIlmllmmmmlmmllmIIllIlHHH";(Hum ommmmlm.·

EXPRESSO SAO .JORGE

São c:oll\'id�,d(IS O�; SI1��S. cJcioní ;las �) �p reUI'jieern ('1)1 :1;:::
scrnblÉi�'� gCfLll eXlL'�lnJ'rtinúrja. 118 s{�cl\'· �'Ot'iaL Ú l'�la lVI.:1reébul
Floriano P0ixfJ10, em Timb,'J, as H iiCll'as CU (i! .. 10 c1L' dczc'm)',r,)
do corrP1l1�' a�!n. �)(lrrl dc-Ebi.'l'Zlr( .l-n súhre tuna proposta dn di
rC'tol'i:l, COJ!l li,n'Pt','r J:t vor[l\'('I do conselho JiscaL 11a1';1 o ::w
Hi,.,n! ' dn c,lnít�d �(Jt'j�d t' ('ull:--:f':fplf-ntP JÚ(Hlifk:�-i('{"Íi'; do :Jl�tigo
..1.1.1, (k.:ci ('st<ltut(}:�.

Til1lb,',. ('-Ill 1 ü dI' J,O\'l'idJl ii ck l,D:i!'.

OSMAlt MEIR.\.

de Florianópó·
outrigger :'-4

novo. con1prado, no Rio Gr�nde co
Sul. no v�lo!' de cc.. CrS 18,000,0'0,

(Yi"rC) lIE!'�NiN(;S -- direlf'I'-\_I}'(H;idC'1!1('
II ---------_;_-�.:._----�---I!

f.D��·· .,
" ii �, í! .fi

� !iii) � 6"'i'l

'-jCl.'-ver:-;a.
S:_�(1:1 di� FpoHs - 8: hOi::�"

�:�id" (1 .. Blum ..n:1.I1 16 'horas"
.\.G E ..... C L\. nOTEI. HOI.ETZ·

Yja�(lns tliarias. fl'utre
FloriancpoÜs Blumena.1l
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Fraqueza Em Gera!
VINHO CREOSOTADO'

Silveira

Estarú nesia cidade
dias 24, 25 e 26,
do corrente mês

nos I
hospedado no

HOTELWUER·
GES, ltoupava
Seca, o sr. Erich
Guenther Fehr-

VENDE Casimiras, Trollicais. .ti.!llac.tS, Cambraia;>. Ga
bardines; LINHOS: Nacionais e Estrangeiros.

--------000---------
Agora PELO NOVO PLANO DE PAGAMENTO - Em

..

ooo---�=�
6 e 10 prestações -- E mais SEM ENTRA.DA INICIAL -

--------000---------
Não precisa fiador -- Com todas as garantias quanto

----- Qualidade ----

RUA 15 DE NOVE:MBRO, N". 588 a 596
ALFAIATELADISLAU

.�-- RLUMENAU

Suba um ANilAR e economize

WOLEF
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Gonlecçào
sãl distribuidas pela

---

"c
Camisas It. Cuecas
Casa

-

Capas· Ieraes .. Blusões, ele.

De maior cunsumo em ludo Brdsil ..
MOTORES DIE'SEL
GRUPOS EtETRICOS

P É ç A S
MECANICA ALfA

o Guaraná Chumpugne da

ANTARC·TICA

arejo crs 1,50
Cervejaria CatClrinense S.

JOINVILLt·E
A. S. Pa"lo - Itio - I,onilril1:L
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valho, 12r..

IU.pr. llLtr!lIENAU.
t.oux, Ru:t XV Nov. n,
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